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RETNINGSLINJER FOR LEIRSKOLE, TURER OG EKSKURSJONER
SOM ER EN DEL AV GRUNNSKOLEOPPLÆRINGA 

I ANDØY KOMMUNE

Er administrativt behandlet og gjelder fra 01.08.2015



1.  Formål, virkeområde og grunnlag:
Formålet med retningslinjene er å legge til rette for aktiviteter i regi av skolen som har 
tydelige rammer og ansvarsplassering. Dette som en støtte for rektor, lærere og foresatte i 
planlegging og bestemmelse av turer.
Retningslinjene gjelder for elevene på alle turer som har tilknytning til skolens opplæring og 
aktiviteter innenfor rammen av skoleruta. Reglementet gjelder for turer som ekskursjoner, 
idrettsdager, leirskoler, studieturer, elevutvekslinger etc i regi av skolen.

2. Ansvar og bemanning:
Alle turer og ekskursjoner i skoletiden skal være godkjent av rektor og gjennomføres innenfor
avtaleverk, virksomhetsplan og skolens budsjett. Rektor har ansvar for at det er avklart 
hvilket personale som er ansvarlig for turen. Alle turer i regi av skolen skal være bemannet 
med personale fra skolen. Deltakelse fra personale skal inngå i lærerens individuelle 
arbeidsplan og følge regler for eventuell kompensasjon.
Utgifter som påløper skal dekkes av skolen/kommunen. De kan medfinansieres gjennom 
prosjektstøtte, gaver og klassetrinnets ekskursjonskasse. (NB! Gratisprinsippet)

3.  Spesielt om leirskole:
I Andøy gir vi 7.årstrinn hvert år anledning til et leirskoleopphold der utgiftene dekkes av 
kommunen. Elevene opparbeider seg ikke avspasering i etterkant av oppholdet. Det er rektor
som godkjenner og sørger for å  bestille opphold.
Av økonomiske grunner har vi i Andøy bestemt at våre elever skal benytte Øksnes Leirsted til 
leirskoleopphold. Leirstedet har høy kvalitet på sitt tilbud slik at elevene er sikret et godt og 
forsvarlig opphold.
Ut fra overgangsrutiner som gjelder mellom private skoler og de kommunale, så prøver 
skolene å samkjøre leirskoleoppholdet for elever som får et felles 8.årstrinn.

4. Turer og ekskursjoner:
Dette  gjelder dagsturer, overnattinger ute/inne i lokalmiljøet, ekskursjoner og besøk til 
aktiviteter i regionen. Det kan også være lengre reiser på 3-5 dager med faglig innhold for 
klasser eller grupper av elever. Reisene kan være knyttet til prosjekter, arbeid med 
elevbedrifter, valgfaggrupper og andre nasjonale og internasjonale aktiviteter/prosjekter.

• Det er særlig viktig at rektor involveres tidlig i planlegging av turer/ekskursjoner. 
Rektor må avgjøre om tur er i h t reglement og at gratisprinsippet gjelder. De 
økonomiske rammer for opplegget må godkjennes av rektor bl a dersom ekstern 
finansiering eller penger fra klassekasse skal benyttes.

• Eventuell skoletur /avslutningstur må avvikles etter at skoleåret er avsluttet (se eget 
punkt om dette).



5. Diverse.
a) Gratisprinsippet.

Dette er nedfelt i Opplæringslovens § 2-15. Dette skal forhindre at det kreves 
økonomisk innsats fra foreldre slik at foreldre/foreldregruppe kan bli satt under en 
form for økonomisk press.

b) Permitteringer av elever.
Opplæringslovens § 2-11 gir foreldre/foresatte mulighet til å ta ut elever i inntil  2 
uker fra undervisningen. Skolen skal gi en vurdering av forsvarligheten og rektor ta en 
avgjørelse ut fra dette. Kommunen ønsker at foreldrene i liten grad benytter denne 
muligheten da slikt fravær medfører tap av undervisning og kunnskap hos eleven.

Er turen en del av grunnskoleopplæringa, så kan det ikke brukes slik permittering. Det
kan ikke innvilges permisjon av grupper av elever, hver søknad skal vurderes 
individuelt. 

c) Klassekasse
Andøy kommune ser positivt på foreldrenes engasjement og samarbeid med skolene.
I dette arbeidet kan det være nødvendig å skaffe til veie økonomiske midler. Da vil i
noen tilfeller da være naturlig å ha sparing i en klassekasse. Det kan gjøres på 

følgende
vilkår:

• Foresatte ved klassekontaktene er ansvarlig for klassekassen.
• Klassekassen skal komme alle elever til gode slik at det ikke er mulig å 

øremerke beløp til enkeltelever (f eks egne barn).
• Innbetaling er frivillig og det skal ikke føres oversikt over hvem som betaler inn

(gratisprinsippet, økonomisk press).
• Klassekassen brukes primært til aktiviteter utenom skolens regi.
• Skal klassekassen brukes til aktivitet i skolens regi, så må rektor godkjenne 

dette og forsikre om at gratisprinsippet er fulgt.

6. Avslutningsturer
I Andøy har det vært tradisjoner på at 10.årstrinn har hatt turer i tilknytning til avslutning av 
sin grunnskoleutdanning.  Dette er turer som ikke har noe med elevenes skolegang å gjøre. 
Det betyr at skolen ikke skal ha noe som helst slags ansvar for slike turer. Lærere som deltar 
på slike turer, gjør det helt og holdent på frivillig basis. Slike turer skal skje etter at skoleåret 
er over. Skjer det de siste dagene av skoleåret, kan det kun skje dersom foreldre søker 
permisjon for eleven for disse dagene (tar eleven ut av undervisningen). Det må søkes for 
hver enkelt elev.

Når det gjelder turer i skolens regi, må elevene informeres godt om at skolens reglement for 
orden og oppførsel gjelder for turen som helhet.




